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  )1/3/96تاریخ پذیرش:  - 23/1/96(تاریخ دریافت: 
  کیدهچ

-صوالت کشاورزي است. دولتاي از قوانین مرتبط با کشاورزي داخلی و سیاست خارجی محهاي کشاورزي مجموعهسیاست
کنند. تجربه هایی را اجرا می یابی به اهدافی خاص در بازارهاي داخلی محصوالت کشاورزي سیاستها معموالً با قصد دست

هاي حمایتی خود ها ابتدا سیاستاي از کشورهاي در حال توسعه حاکی از آن است که دولتاکثر کشورهاي توسعه یافته و پاره
ها را تولید در بخش کشاورزي متمرکز نموده تا بهره وري و کارایی تولید افزایش یابد و به مرور زمان این حمایت را در عرصه
مورد  1385- 94 ابریشم در دوره زمانیتر تولید پیله  بر میزانسیاست حمایتی دولت  6 اثر پژوهشدهند. در این کاهش می

رهیافت  دوره زمانی واین شهرستان استان گیالن طی  16ي ترکیبی مربوط به هاداده . در این راستا، ازارزیابی قرار گرفت
 پژوهش از مرکز توسعه نوغانداري کشور اخذ شد. این هاي مورد استفاده درشد. دادهاستفاده ) GMMیافته (گشتاور تعمیم

ناکارآمد بوده و اثري  ت اعتباريو اعطاي تسهیال ترویجی و هاي آموزشیسیاست برگزاري دوره ،نشان دادطالعه این منتایج 
میزان تولید پیله تر ابریشم در ر ب را مثبت جعبه تخم نوغان بیشترین اثر گذاري توزیع سیاستغیرسازنده داشته است. 

 22/1افزایش یک درصدي میزان توزیع جعبه تخم نوغان منجر به افزایش  ،به طوري که .شتاستان گیالن دا هايشهرستان
  تولید پیله تر ابریشم در استان گیالن شد.درصدي میزان 

  
یافته متعامد رهیافت گشتاور تعمیم ،)DGMMیافته تفاضلی (رهیافت گشتاور تعمیمپرورش کرم ابریشم، : کلیدي هايواژه

)OGMM،( .مرکز توسعه نوغانداري کشور  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 motamed@guilan.ac.irمسئول نویسنده:  *
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  مقدمه
برنامه توسعه اقتصادي  ءرین جزافزایش تولید ضروري ت

بخش کشاورزي  باشد.در کشورهاي در حال توسعه می
هاي اقتصادي در ایران است که یکی از مهمترین بخش

پس از بخش انرژي بیشترین سهم یارانه کشور را به خود 
با توجه به  ).1389زاهدي،  اختصاص داده است (کریمی و

 ،حال توسعهي در هاي نامناسب در کشورهازیر ساخت
مقادیر عرضه محصوالت کشاورزي در اثر عوامل متعددي 
 ،شامل عوامل طبیعی و نوسانات مختلف داخلی یا جهانی

 یادکنند. کشاورزان این کشورها در کنار عوامل یر مییتغ
نها آهاي بنیادي شده که ریشه در عقب ماندگی زیرساخت

ضه نیستند در مقدار عر قادر يبه دالیل متعدد ،دارد
ن را تنظیم کنند آبه دلخواه دخالت کرده و  محصول خود

که ماحصل کار نوسان در قیمت محصوالت تولیدي و 
  .خواهد بود برداران کشاورزيبهرهمد آدر نهایتاً

هنگامی که تولیدکنندگان با عدم اطمینان نسبت به 
رفتارهاي  باشند،قیمت آینده محصوالت خود مواجه 

دخالت  ،بطهدر این را .دهندمتفاوتی از خود نشان می
و کنترل یا تشویق  زنجیره تولید سیستم ها دردولت

 ).1382 ،(نوريپذیرد قیمتی با اهداف متفاوتی انجام می
اي از قوانین مرتبط مجموعه ،کشاورزي در هاسیاستاین 

یاست خارجی محصوالت با کشاورزي داخلی و س
یابی به تبا قصد دس ها معموالًدولت کشاورزي است که

محصوالت کشاورزي هاي داخلی اهدافی خاص، در بازار
- سیاست ). این1389کنند (عبدالهی و عابدیان، یم اعمال

آگاهی از مستلزم  هاي سیاسی متناسب،و تدوین برنامه ها
برداران گیري بهرهفرایند تصمیم و و بازاریابی تولید شرایط

منجر  سیاستیگیري تصمیم کشاورزي است به نحوي که
بخش  برداراناز سوي بهره هاي مناسبالعملعکس به

گزاران، بهبود خروجی مطلوب سیاست. شودکشاورزي 
 در کارایی وري وبهره کمی و کیفی تولید با اولویت افزایش

(خادمی پور و گردد.می  کشاورزي هاي تولیديزنجیره
 .)1388بخشی، 

ده در هاي حمایت از تولید کننمدي سیاستآامروزه کار
یرفته شده است که به دنبال ذش کشاورزي یک اصل پخب

کاهش  ،بهبود کیفیت محصول، وريخود افزایش بهره
ایجاد انگیزه و  ،ام شدهتمکاهش قیمت  ،هزینه تولید

در  ).1389 دنبال دارد  (کیانی راد، ارزش افزوده را به
ایران، دو سیاست حمایتی قیمت و تأمین نهاده از استمرار 

ها به ویژه ي برخوردار بوده و پرداخت یارانه به نهادهبیشتر
است و  برخوردار کود و سم از تاریخچه و سابقه بیشتري

هاي پرداختی به بخش هر سال حجم باالیی از یارانه
 ).1382 ،شود (برمه و همکارانکشاورزي را شامل می

 ،است هاي دولتسیاست بیشتر مدنظرامروزه که  ايمقوله
 کشاورزي است که حاصل کنندگانآمد تولیدرتوجه به د

کنندگان توسط تولیددریافتی ولید در قیمت ضرب میزان ت
باشد. این راهکار در اکثر براي هر واحد از تولید می

گذاري در بخش کشاورزي ، اساس و پایه سیاستکشورها
توان دهدکه با توجه به اهداف طرح شده میرا تشکیل می

تا در  شودن طراحی و اجرا آب با ابزارهاي سیاسی متناس
کنندگان مورد حمایت  قرار گیرد آمد تولیدنهایت در

صنعت نوغان داري و ابریشم یک  ).1389 کیانی راد،(
که ریشه در  شودفعالیت کشاورزي صرف محسوب می

آداب و رسوم ایرانیان دارد. زنجیره نوغانداري در ایران از 
هاي ر کنار سیاستسطح پرورش تا تولید محصول نهایی د

هاي صورت گرفته، برآیند نگر و با وجود تالشبخشی
 مثبت و مؤثري را براي این حرفه به همراه نداشته است.
سیاست دولت در خصوص اعطاي اعتبارات و تسهیالت، 
جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی، آفات و بیماري 

ه فعالیت را با مشکالتی مواج برداران اینهمواره بهره
 ).1387ساخته است (صبوري و امانی، 

گذاري محصوالت کشاورزي و با تصویب سیاست قیمت
اصالحیه مربوط به آن تعداد زیادي از محصوالت تولیدي 
بخش کشاورزي تحت پوشش نظام قیمت خرید تضمینی 

پیله کرم ابریشم از جمله  ).1376قرار گرفتند (کمیجانی، 
در  1371ال محصوالت بخش کشاورزي است که از س

  ).1375زمره این نظام قرار گرفت (وزارت جهاد کشاورزي، 
به منظور اعمال وظایف حاکمیتی و نظارتی در بخش 
تولد پیله و هماهنگی با بخش صنعت و بازرگانی در سال 

شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، طرحی به  1386
حور تهیه کرد که م "دهی نوغان دارينامه سامانآیین"نام 

هاي اصلی آن شامل حفظ و توسعه ذخایر ژنتیکی واریته
کرم ابریشم و درختان توت، اصالح و احیاي باغات توت، 

خدمات آموزشی و ترویجی، احداث و بازسازي ارایه 
اي و منابع هاي تلمبار با استفاده از تسهیالت یارانهجایگاه

اعتبار دولتی بود (شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم، 
1387 .(  



  141                                                                    )  139-151( 1396تحقیقات تولیدات دامی سال ششم/ شماره اول/ بهار 

 

کشاورزي در بسیاري از کشورهاي  حمایتی هايسیاست
تر و کاراتر متمایل هزینههاي کمجهان  به سمت برنامه

- شده است که بیشتر در پی تثبیت درآمد کشاورزان می
نسبت عرضه و  ، بهبودهمچنین ).1381باشند (نصابان، 

هاي سالیانه قیمت، تنظیم بازار، تقاضا، تثبیت نوسان
گذاري از دیگر اهداف این لیدکنندگان و سرمایهتشویق تو

هاي حمایتی در بخش اجراي سیاست باشد.می هاسیاست
کشاورزي کشورهاي توسعه یافته و نیافته دو مقوله جدا از 

هاي الگوبرداري بدون پایه و اساس از سیاست هم است و
ناپذیر و حمایتی کشورهاي توسعه یافته اشتباهی جبران

   باشد.ل میغیرقابل قبو
هاي دولتی در بخش کشاورزي ایران از دوره حمایت

- آغاز شد و سیستم هاي مالیاتیصفویه به صورت تخفیف
هاي توسعه زراعت در دوران قاجاریه با دادن بذر و 

جران بسیار مورد توجه حکمرانان بود أمساعده به مست
نقش  1340دولت ایران تا قبل از سال  ).1385 ،(رحیمی
عهده  گذاري محصوالت کشاورزي بردر قیمتچندانی 

نداشت و تنها در مواقعی چون سیل، قحطی و جنگ، 
دخالت دولت در بازار تا حدودي مشهود بود. با آغاز دهه 

دولت از اهرم واردات و دخالت مستقیم در قیمت  1350
ها و محصوالت کشاورزي در پی پایین نگه داشتن قیمت

و نوعی مالیات ضمنی را بر کنندگان بود حمایت از مصرف
- سیاست). 1376بخش کشاورزي تحمیل کرد (کمیجانی، 

ن در آنقالب و بعد از ادولتی در دوره قبل از حمایتی هاي 
هاي تثبیتی بوده سیاست عمدتاً 1357- 69مقطع زمانی 

ها پرداخت یارانه با هاسیاست این ).1385، ست (بستاکیا
روند و  وجود داشتهاز قبل از انقالب اسالمی تاکنون 

  .)1376باشد (رحیمی، صعودي را دارا می
حمایتی هاي سیاست دیگراز  هاي قیمتیسیاست

داخلی است که براي تنظیم بازار داخلی محصوالت 
این  در اغلب موارد شود.کشاورزي توسط دولت اجرا می

ها از طریق اعمال قیمت تضمینی، قیمت هدف، سیاست
راي حفظ و افزایش تولید اکثر بقیمت حداقل و حد

 آمدمحصول، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ در
اي حفظ رفاه تولید کنندگان و عرضه مناسب محصوالت بر

 ،عابدین شود (عبداللهی ومصرف کنندگان اجرا می
1381 .(  

 هاي حمایتی در بخش کشاورزياثر سیاست بررسی
تولید  که داد ترکیه بر میزان تولید این بخش نشان کشور

دار آماري از بخش کشاورزي اثرپذیري مثبت و معنی
هاي ، سیاستدر این بین هاي حمایتی دارد.سیاست
ها کارایی بیشتري را نسبت به انواع دیگر سیاست ،قیمتی

بررسی  .)Isik and Bilgin, 2016( انداز خود نشان داده
ر هاي حمایتی در بخش کشاورزي کشوانواع سیاستاثرات 

 نشان داد که این کشورزیست کانادا و آثار آن بر محیط
صرف میلیارد دالر  3درصد از  75 سال گذشته، 5طی 

هاي هاي حمایتی در برنامهشده براي اجراي سیاست
 هزینهپایدارسازي درآمد واحدهاي کشاورزي این کشور 

زیست به حداقل خود رسیده و اثرات مخرب بر محیط شد
هاي کارایی سیاستارزیابی  .)Eagle et al., 2016است (

حمایتی در بخش کشاورزي کشور آلبانی با تمرکز بر تولید 
هاي حمایتی مستقیم منجر به سیاست که میوه نشان داد

هاي آبیاري و بهبود ساختار واحدهاي تولیدي، سیستم
زهکشی و مساعدت بخش کشاورزي در اقتصاد آلبانی 

  .)Marku, 2015( شده است
تولید پیله  ا براي هماهنگی اموراي رسسهچین مؤ دولت

بین  آن ارتباطکه وظیفه اصلی  و ابریشم بافی ایجاد کرد
 صنعت و تجارت ابریشم است ،هاي کشاورزيبخش

)Ishizuka , 2005 .(داري دولت مصر توسعه فعالیت نوغان
، پرورش کرم کاشت درختان توت اصالح شده از طریق

 .هاي حمایتی خود دارددر برنامه اجوان و فراوري پیله ر
، انجام داريانتخاب نقاط مناسب براي توسعه نوغان

هاي اصالح نژادي، هاي ترویجی، انجام پروژهفعالیت
- مهمترین برنامه ،هاي نوینانتقال یافته افزایش عملکرد و

جاد و در هندوستان ای. باشددر این کشور می تیایهاي حم
ها و اشاعه اریتهغان، اصالح ونگهداري بانک ژن تخم نو

بهبود کیفیت و تنوع در  ،کاهش هزینه پرورش ،هانواوري
 Benchamin andگرفته است (توسط دولت صورت تولید 

Gildidhar, 2005 .( هایی به منظور در ژاپن نیز سیاست
هاي مورد نیاز براي مصرف در هاي پیلهحمایت از ویژگی

ق ایجاد یک سیستم بسته محصوالت با کیفیت باال از طری
 ,Ishizuka( از پیله تا محصول نهایی اتخاذ گردیده است

هاي حمایتی در بخش کشاورزي سیاست در ایران،). 2005
- ها و امتیازهاي قانونی، یارانهعمدتاً در سه گروه معافیت

هاي پرداختی از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
- ومی دولت و پرداختو تولیدکنندگان از محل بودجه عم

هاي کشاورزي که شامل هایی براي توسعه زیرساخت
- تحقیقات، ترویج فعالیت هاي عمرانی و غیره بوده، دسته



  هاي حمایتی دولت بر سامانه تولید پیله تر ابریشم در استان گیالنبررسی اثر سیاست: محمد کریم معتمد و همکاران                   142
 

صنعت نوغان کشور در  ).1384 ،شوند (بی نامبندي می
ها بهره دهه گذ شته در غالب شش طرح از این حمایت

 ها عبارت از توزیع جعبه تخم. این طرحمند بوده است
نوغان، توزیع نهال درخت توت، اعطاي تسهیالت ارزان 

اي، خرید تضمینی و قیمت، حمایت و پوشش بیمه
 باشد.ترویجی می –هاي آموزشی برگزاري دوره

شاهد  2011میزان تولید پیله تر ابریشم ایران در سال 
قبل خود بود و به مادرصدي در قیاس با سال  60رشد 
 2015ند تولید تا سال تن در سال رسید. این رو 120

تن مجدداً محقق  120پایدار بوده و در این سال تولید 
شد. حفظ این وضعیت و ایجاد رونق در صنعت نوغان 

 هاي حمایتی است. از این رو،کشور نیازمند ادامه سیاست
پژوهش حاضر،  ها،به منظور تعیین اثرگذاري این سیاست

را  کشور نهاي حمایتی صنعت نوغااثر مهمترین سیاست
هاي بر میزان تولید پیله تر ابریشم استان گیالن طی سال

  مورد ارزیابی قرار داد. 94-1385
  
  هاواد و روشم

ترکیبی مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل  هايداده
نهال  میزان تولید پیله تر ابریشم بر حسب کیلوگرم، تعداد

برگزار  ترویجی هاي آموزشی وتوت توزیع شده، تعداد دوره
سیاست خرید  شده، تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده،

تضمینی پیله تر، سیاست حمایتی بیمه و سیاست 
خت اعطاي تسهیالت اعتباري براي بازسازي و سا حمایتی

 آستارا، شهرستان استان گیالن شامل 16براي  تلمبار
آستانه اشرفیه، املش، بندر انزلی، تالش، رشت، رضوانشهر، 

سرا، فومن، رودسر، سیاهکل، شفت، صومعه رودبار،
- 94هاي الهیجان، لنگرود و ماسال و شاندرمن، طی سال

  از مرکز توسعه نوغانداري کشور اخذ شد.  1385
هاي در دسترس که ماهیت به سري داده توجهبا 

شهرستان استان  16دارد (اطالعات مربوط به  1ترکیبی
هاي ر وقفه) و اث1385-94گیالن در طی دوره زمانی 

بر متغیر وابسته مورد مطالعه (میزان تولید پیله تر  2قبلی
هاي مورد استفاده در الگوسازي ترکیبی ابریشم)، داده

- بوده و الگوي مورد برازش از رهیافت گشتاور تعمیم 3پویا
 GMMاستفاده از روش کند. تبعیت می) GMM( 4یافته

                                                        
1Panel Data 
2 Lags 
3 Dynamic Panel Data 
4 Generalized Method of Moments 

گرفتن هاي ترکیبی منجر به در نظر در برآورد داده
- حذف تورش شود ومی ناهمسانی فردي و اطالعات بیشتر

 ,Jin( هاي مقطعی را در پی داردهاي موجود در رگرسیون

تر، با کارایی باالتر و از این رو، برآوردهاي دقیق ).2000
 GMMروش آید. بدست می GMMخطی کمتر در هم

هاي ترکیبی داراي هاي دیگر برآورد دادهنسبت به روش
آن است که  GMMبرآورد  مزیت اصلی هایی است.مزیت

تمام متغیرهاي رگرسیون از جمله متغیرهاي با وقفه و 
متغیرهاي تفاضلی که همبستگی با جزء اخالل ندارند، 

 توانند به عنوان متغیر ابزاري مورد استفاده قرار گیرندمی
)Greene, 2008.( دار در استفاده از متغیرهاي وابسته وقفه

شود. خطی در الگو میسبب از بین رفتن هم GMMروش 
وجود متغیرهاي ثابت در طی زمان باعث ایجاد تورش در 

امکان را فراهم  GMMشوند. کاربرد روش برآورد الگو می
آورده تا اثر این عوامل با تفاضل گرفتن از آمارها حذف 

 GMMهمچنین، استفاده از روش  ).Baltagi, 2008( شوند
استفاده از سري  ی متغیرها را در پی دارد.افزایش بعد زمان

دهد که اثر تمام عوامل مشاهده زمانی این امکان را می
هاي مختلف را نشده ثابت زمانی که تفاوت بین مقطع

  ).Hsiao, 2003( در برآورد لحاظ شود ،دهدنشان می
هاي ترکیبی زمانی به کار در برآورد داده GMM روش

) از تعداد Nمورد مطالعه ( 5هايرود که تعداد مقطعمی
  ,Baltagi, 2008; Bond( ) بیشتر باشدTهاي زمانی (دوره

هاي مورد ). در این پژوهش نیز تعداد شهرستان2002
هاي مورد مطالعه بیشتر ها) از تعداد سالمطالعه (مقطع

   قابل توجیح است. GMMباشد و کاربرد رهیافت می
دو رهیافت  GMMش رو ر مبنايبرآورد الگو ب منظوربه 

، که روش Arrelano-Bond (1991) وجود دارد. رهیافت
GMM نماد آن شود و تفاضلی مرتبه اول نامیده می

DGMM  .سري 6گیرياز تفاضل این رهیافتدر است 
-Arrelanoبعدها،  شود.استفاده میهاي ترکیبی داده

Bover (1995) و Blundell-Bond (1998)  با اعمال
تفاضلی مرتبه اول، روش  GMMروش  تغییراتی در

GMM  نماد آن متعامد را ارائه کردند کهOGMM  است و
رود. روش به کار می 7در آن روش اختالف از تعامد

OGMM  با ارتقاء دقت و کاهش تورش محدودیت حجم

                                                        
5 Crosses 
6 Differencing 
7 Orthogonal Deviations 
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تري را نسبت به شیوه هاي کارآمدتر و دقیقنمونه، تخمین
DGMM دهدارائه می )Baltagi, 2008.(   

روش  حاصل از نتایج سنجیاعتبار و ارزیابی منظوربه 
GMM ، آزمون توان استفاده کردمیآزمون  گروه دواز .

اول، براي بررسی صحت و اعتبار متغیرهاي ابزاري 
 رود.به کار می 1براساس شرط تشخیص بیش از حد

 باشند.از این گروه می Jیا آماره  2هاي سارجنتآزمون
گی پسماندها مرتبه اول و دوم یا همچنین، آزمون همبست

AR(1)  وAR(2)  نیز براي بررسی اعتبار و صحت
نتایج  در گیرد.متغیرهاي ابزاري مورد استفاده قرار می

داراي باید ، جمالت اخالل GMMبرآورد  حاصل از
باشند و  AR(1)همبستگی سریالی مرتبه اول یا 

 ندرا دارا نباش AR(2)همبستگی سریالی مرتبه دوم یا 
)Arrelano  and Bond, 1991.(  

هاي حمایتی مرکز توسعه تخمین اثر سیاست منظوربه 
برداران بر میزان نوغانداري کشور به همراه تعداد بهره

تولید پیله تر ابریشم در استان گیالن و تعیین اهمیت هر 
یک از متغیرهاي توضیحی مورد مطالعه، الگوي زیر مدنظر 

   قرار گرفت:

  
 tها و براي شهرستان iهاي فوق، زیرنویس الگويدر 

iبراي دوره زمانی،  tLn SP  لگاریتم طبیعی میزان تولید
1iپیله تر ابریشم و  tLn SP   ،4وقفه آنi tLn DT  

لگاریتم طبیعی میزان نهال توت توزیع شده در چهار سال 
1iقبل،  tLn EC  هاي لگاریتم طبیعی تعداد دوره

iآموزشی و ترویجی برگزار شده در سال قبل،  tLn DS 
لگاریتم طبیعی تعداد جعبه تخم نوغان توزیع 

iشده، tLn GP  لگاریتم طبیعی میزان خرید با قیمت
i تضمینی، tLn I اي، یتم طبیعی میزان پوشش بیمهلگار

i tLnCF  ،لگاریتم طبیعی میزان تسهیالت اعطایی
itIN  بردارk×1  شاملk  متغیر کنترلی که بر میزان

ضرایب  و  باشند، تولید پیله تر ابریشم اثرگذار می
شامل  iCrossاجزاء اخالل رگرسیون و itرگرسیون، 

شهرستان مورد مطالعه در  16اثر ثابت براي هر یک از 

                                                        
1 Valid over identifying restrictions 
2 Sargent 

استان گیالن است. تفاضل مرتبه اول الگوي فوق به قرار 
  باشد:زیر می

  
یی که در در اثر تبدیل الگو، اثرهاي ثابت و تمام متغیرها

شوند اما احتمال طی زمان ثابت بوده از الگو حذف می
زا بودن متغیرهاي کنترل و نیز همبستگی بین جزء درون

اخالل و متغیر وابسته با وقفه وجود دارد. از این رو، 
مورد استفاده قرار گرفته که در آن به  GMMرهیافت 

ور منظور برآورد سازگار و بدون اریب، اعتبار شرایط گشتا
  به قرار زیر، برقرار است:

  
افزاري هاي نرمبرآورد الگوهاي یادشده از بسته به منظور
EViews 9  وSTATA 14  استفاده شد. داده مربوط به

هاي ترکیبی متغیرهاي وابسته و مستقل نیز پس از سري
افزاري در این دو بسته نرم Excelمرتب سازي در نرم افزار 

  به کار گرفته شد.
  

  ج و بحثنتای
روند تولید پیله تر ابریشم در استان گیالن از سال 

روندي نزولی با شیب زیاد را دارا بود. از  1389تا  1385
روند تولید پایدار و افزایشی است.  1394تا  1390سال 

میانگین تغییر سال به سال میزان تولید پیله تر ابریشم در 
شد. بادرصد می - 16برابر با  1385-94هاي طی سال

بیشترین تغییر منفی سال به سال تولید مربوط به دوره 
درصد) است و بیشترین رشد سال  -59( 1386- 87زمانی 

 18( 1391-92به سال تولید نیز مربوط به دوره زمانی 
باشد. میانگین تولید پیله تر طی دوره زمانی درصد) می

تن بوده، بیشترین میزان  67/524برابر با  94-1385
تن) و کمترین  75/1147( 1385بوط به سال تولید مر

تن)  18/316( 1389میزان تولید نیز مربوط به سال 
  است. 
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  .1385-94روند زمانی تولید پیله تر ابریشم در استان گیالن طی بازه زمانی  -1نمودار 

Figure 1. Time trend for silk cocoon production in Guilan province over 2007-2016 
  مأخذ: مرکز توسعه نوغانداري ایران.                                  

  
طی دوره زمانی مورد مطالعه، به طور متوسط شهرستان 

درصد از تولید استان  7/41لنگرود بیشترین سهم تولید (
گیالن) را به خود اختصاص داده است. همچنین، در این 

  ور متوسط هاي شفت و الهیجان نیز به طمدت شهرستان
   

  
 89/13و  17هاي دوم و سوم تولید را با مقادیر رتبه

  باشند. درصدي از کل تولید استان دارا می
هاي ترکیبی مربوط به هاي آمار توصیفی دادهشاخص

) ارائه 1متغیرهاي مورد استفاده در الگوسازي در جدول (
  شد.

  
 هاي ترکیبیهاي دادهآمار توصیفی سري - 1جدول 

Table 1. Descriptive statistics of panel data series* 

Subject Cocoon 
yield (kg) 

Distributed 
seedling 

(no.) 

Training 
course (no.) 

Distributed 
cocoon egg 
box (no.) 

Guaranteed 
Price 

(Rials) 

Insurance 
(Rials) 

Facility 
credits 
(Rials) 

Average of panel 
data series 32791.32 7696.11 6.32 1289.66 603.42 503.78 685.89 

City (cross) with 
minimum average 

Astara 

(96.3) 

Talesh 

(202) 

Astara 

(0.5) 

Astara 

(3.2) 

Astara 

(1.5) 

Astara 

(2.2) 

Astara 

(1.78) 

City (cross) with 
maximum 
average 

Langroud 

(223821) 

Langroud 

(49268.7) 

Shaft 

(20.5) 

Langroud 

(8823.3) 

Langroud 

(3737.1) 

Langroud 

(737.1) 

Langroud 

(737.95) 

Standard 
deviation (S.D.) 65165.96 22487.51 5.99 2670.25 1050.96 952.85 1030.33 

City (cross) with 
minimum S.D. 

Astara 

(127.47) 

Talesh 

(330.72) 

Masal 

(0.82) 

Astara 

(4.16) 

Astara 

(1.78) 

Astara 

(2.35) 

Astara 

(1.39) 

City (cross) with 
maximum S.D. 

Langroud 

(135985) 

Langroud 

(65921) 

AstaneAshrafie 

(4.3) 

Langroud 

(6054) 

Langroud 

(1615.49) 

Langroud 

(695.58) 

Langroud 

(695.32) 

* Data in () implies the amount of average or S.D. for mentioned city 
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هاي حمایتی مرکز توسعه پیش از برآورد اثر سیاست
بر  ،بردارانتعداد بهره متغیر نوغانداري کشور به همراه

میزان تولید پیله تر نوغان در استان گیالن، مانایی تمام 
ها آزمون شد. نامانایی متغیرهاي مورد استفاده در تخمین

کل رگرسیون هاي تابلویی باعث بروز مشمتغیرها در داده
هاي تابلویی مانایی جمعی متغیرها شود. در دادهکاذب می

گیرد. براي این منظور از آزمون لوین، مورد آزمون قرار می
جهت بررسی ) Levin, Lin and Chu test(لین و چو 

) نتایج آزمون 2ایستایی متغیر ها استفاده شد. جدول (
و روند را  ریشه واحد جمعی با الگوي داراي عرض از مبداء

دهد. براي متغیرهاي مورد استفاده در تخمین نشان می
فرضیه صفر آزمون لوین، لین و چو بیانگر نامانایی 
متغیرهاست، اگر مقدار آماره محاسبه شده بزرگتر از مقدار 
بحرانی در سطح اطمینان مورد نظر باشد، فرضیه صفر 

) و 2مبتنی بر نامانایی رد خواهد شد. نتایج جدول (
بررسی مقادیر آماره هاي محاسبه شده و سطح احتمال 

دهد که فرضیه صفر مبنی بر نامانایی آنها نشان می
شود یعنی کلیه رد می %99متغیرها در سطح اطمینان 

  باشند.متغیرهاي الگو مانا می
به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت در بین 

لویی هاي تابمتغیرهاي الگو، آزمون هم انباشتگی داده
بر  1صورت گرفت. آزمون هم انباشتگی انگل و گرنجر

هاي یک رگرسیون یا مبناي آزمون مانا بودن باقیمانده
این آزمون را  2گیرد. کائو)، صورت می1انباشته از درجه (

هاي تابلویی گسترش داد. نتایج بررسی هم براي داده
 )3انباشتگی متغیرها با استفاده از آزمون کائو در جدول (

ارائه شد. با توجه به سطح احتماالتی آماره محاسباتی، 
فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی بین متغیرها 

- رد و هم انباشتگی میان متغیرها در بلندمدت تایید می
شود. از این رو، نتایج حاصل از آزمون کائو بر وجود رابطه 

  کند.هم انباشتگی بین متغیرها در بلندمدت داللت می
هاي مختلف در برآورد الگوي اثرات سیاستی در حالت

) نشان داد که متغیرهاي میزان تولید پیله تر با 4جدول (
یک وقفه، تعداد نهال توزیع شده با چهار وقفه، بیمه، 
قیمت تضمینی  و تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده اثر 

دار آماري در سطح یک درصد بر میزان مستقیم و معنی
هاي استان گیالن طی یله تر ابریشم در شهرستانتولید پ

                                                        
1Engle and Granger 
2Kao 

دوره زمانی مورد مطالعه، دارند. همچنین، تسهیالت 
اعتباري براي باز سازي وساخت تلمبار مدرن رابطه غیر 

هاي آموزشی وترویجی برگزار شده معنی دار وتعداد دوره
دار آماري در سطح یک درصد بر اثر معکوس و معنی

هاي استان گیالن ابریشم در شهرستان میزان تولید پیله تر
  طی دوره زمانی مورد مطالعه دارد.

  
  چو و لین لوین، ایستایی آزمون نتایج - 2 جدول

Table 2. Results of Levin, Lin and Chu stationary 

test 

Variable Statistic 

Data Situation 
P-

Value Data 

level 

First 

difference 

SP -11.67   0 

DT -5.4   0 

EC -2.48   0.006 

DS -11.12   0 

GP -8.09   0 

I -6.7   0 

CF -1.78   0.075 

  
از  با استفاده تابلویی انباشتگی هم آزمون نتایج - 3جدول 

  کائو رهیافت
Table 3. Results of panel co integration test using 

Kao approach 

Approach Statistic t-statistic P-value 

Kao ADF* 1.86 0.03 

* Augmented Dicky-Fuller test 
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تولید پیله  هاي حمایتی بر بررسی اثر سیاست - 4جدول 
  تر در استان گیالن

Table 4. Investigating the effect of supportive 
policies on the silk cocoon production in Guilan 

province  

Variable The results of 
OGMM 

The results of 
DGMM 

SP(-1) 
0.128 *** 

(0.015) 

0.124*** 

(0.029) 

DT(-4) 
0.011* 

(0.001) 

0.003* 

(0.001) 

EC(-1) 
-0.126** 

(0.018) 

-0.177** 

(0.012) 

DS 
1.22** 

(0.039) 

1.24** 

(0.042) 

GP 
0.194** 

(0.045) 

0.238*** 

(0.073) 

I 
1.11* 

(0.007) 

1.01* 

(0.009) 

CF 
-0.245 

(0.3) 

-0.185 

(0.22) 

* Significant at the 1 percent level,  ** Significant 
at the 5 percent level, *** Significant at the 10 
percent level 
 The numbers in parentheses represent the standard 
deviation of the coefficients. 

  
به  J، مقدار آماره DGMMو  OGMMدر الگوهاي 

بوده که با توجه به سطح  36/9و  72/6برابر با ترتیب 
پذیرش فرض عدم مبنی  بیانگر 4/0و  65/0احتماالتی 

باشد. براعتبار متغیرهاي ابزاري و صحت نتایج حاصل می
از این رو، نتایج حاصل از دو الگوي یادشده کامالً قابل 

  اعتماد است.
  

  نتیجه گیري
حمایتی در بخش کشاورزي ضرورتی  هايسیاست

- اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن تمامی قشرها و بخش
دهد. این هاي اقتصادي جامعه را تحت تأثیر قرار می

ها از جمله مهمترین راهبردهاي اقتصادي در سیاست

بخش کشاورزي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 
هاي حمایت از آیند. امروزه کارآمدي سیاستبه شمار می

تولید کنندگان در بخش کشاورزي یک اصل پذیرفته شده 
وري، بهبود کیفیت است که به دنبال خود افزایش بهره

محصول، کاهش هزینه تولید، کاهش قیمت تمام شده، 
ایجاد انگیزه و ارزش افزوده را بدنبال دارد. در اتخاذ 

به اي عمل شود تا بایست به گونههاي حمایتی میسیاست
وري تولید محصول عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر بهره

  عمل نماید.
 توزیع جعبه مقدار ضریب رگرسیون (کشش) سیاست

) نشان داد که طی دوره زمانی DSشده ( توزیع نوغان تخم
مورد مطالعه، این سیاست بیشترین اثرگذاري را بر میزان 

الن دارد. هاي استان گیتولید پیله تر ابریشم در شهرستان
درصدي مقدار این متغیرمیزان  10به نحوي که، با افزایش 

، به DGMMو  OGMMدر الگوهاي  تولید پیله تر ابریشم
یابد. در هر دو درصد افزایش می 4/12و  2/12ترتیب 

الگوي برآورد شده، مقدار تولید پیله تر ابریشم در سال 
بر  دار آماري) داراي اثر مثبت و معنیSP(-1)گذشته (

تولید در سال جاري بوده است. همچنین، مشخص شد، 
سال گذشته  4سیاست تعداد نهال توت توزیع شده در 

)DT(-4)دار آماري بر تولید ) نیز داراي اثر مثبت و معنی
پیله تر ابریشم در سال جاري بوده، به نحوي که، در 

درصدي مقدار  10، افزایش DGMMو  OGMMالگوهاي 
 03/0و  11/0یب منجر به افزایش این متغیر به ترت

  شود.درصدي تولید پیله تر ابریشم در استان گیالن می
اجراي دو سیاست مذکور توسط دولت ایران در راستاي 

ریزي هاي پایدار تولید این صنعت، برنامهایجاد زیرساخت
گذرد. نتایج به سال از عمر آن می 10شده است و حدود 

هاي اعطاي این سیاست دست امده تاثیرگذاري مستقیم
شده و  توزیع نوغان تخم ها (توزیع جعبهاي نهادهیارانه

دهد. در نهال توت) را بر کمیت پیله تر ابریشم نشان می
اعطاي  ) نیز سیاست1389پژوهش شمشادي و خلیلیان (

ها بر افزایش تولید در بخش کشاورزي مؤثر اي نهادهیارانه
حسینی و همکاران  شناخته شد. همچنین، در مطالعه

هاي حمایتی غیرقیمتی که براي ایجاد ) سیاست1387(
بر بهره  نیز شودها، تحقیق و توسعه اعطاء میزیرساخت

اثرگذار شناخته وري کل عوامل تولید در بخش کشاورزي 
ها اي نهادههاي اعطاي یارانهتوان در کنار سیاستمیو  شد

  ر گیرد.به عنوان محرك تولید مورد استفاده قرا
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شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران وظیفه تهیه، 
تولید، عرضه تخم نوغان و نهال اصالح شده را در کنار 

هاي دیگر در سامانه تولید پیله تر کرم ابریشم سیاست
داري دهی نوغاننامه ساماندار است. بر اساس آیینعهده

گذاري و نامه سیاست) محور اصلی این آیین1386(
هاي ریزي براي حفظ و توسعه ذخایر ژنتیکی واریتهمهبرنا

هاي توت با حاکمیت کرم ابریشم و اصالح و احیاي باغ
کامل بخش دولتی است. نتایج این پژوهش نشان داد که 

هاي تولید تخم نوغان و نهال توت اصالح شده بر سیاست
عملکرد تولید پیله تر ابریشم در استان گیالن مؤثر است. 

هاي جدید ها با استفاده از یافتهارایی این نهادهبهبود ک
هاي اصالح شده ي تخم نوغان و نهالتحقیقاتی در زمینه

ها را تواند ادامه این سیاستکه بازدهی باالتري دارند، می
براي آینده روش تولید پیله تر ابریشم تضمین نماید. سایر 
کشورهاي تولیدکننده این محصول نیز در این حوزه 

دولت چین  اند.هاي قابل توجهی را آغاز نمودهشتال
اي براي بهبود تولید و اصالح پیله تر ابریشم در پروژه

اي براي ایجاد دست اقدام دارد. در هندوستان نیز برنامه
هاي آن انجام شده بانک تخم نوغان و توت و اصالح واریته

  است.
وابستگی بخش کشاورزي به طبیعت موجب شده است 

هاي این بخش عظیم اقتصادي کشور تحت الیتکه فع
الشعاع تغییرات مداوم و مستمر زیست محیطی قرار گرفته 
و تولید محصوالت کشاورزي تحت تأثیر طیف وسیعی از 

). این 1386خطرات طبیعی قرار گیرند (زمانی و همکاران، 
- خطر پذیري در بعد تولید محصوالت بدلیل حوادث پیش

انع توسعه می باشد که بیمه بینی نشده از جمله مو
محصوالت کشاور ي باید آن را به عنوان یک راهکار 

هاي توسعه مورد توجه قرار دهد اجتناب ناپذیر براي هدف
). نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 1381(نصابیان، 

) داراي اثر Iسیاست حمایتی بیمه پرورش کرم ابریشم (
لید پیله تر کرم دار آماري بر افزایش تومثبت و معنی

و  OGMMابریشم در استان گیالن است. در الگوهاي 
DGMM 1/11مقدار این حمایت به ترتیب  %10، افزایش 

درصد افزایش عملکرد پیله تر در استان گیالن را  1/10و 
  در پی دارد.

بیمه محصوالت کشاورزي ابزاري است که از سوي 
پایین و ها براي حل دو مشکل جبران درآمد بسیار دولت

گیرد. مدیران بخش درآمد بی ثبات مورد توجه قرار می

- کشاورزي با کمک این سیاست قادرند امنیت در سرمایه
). در این 1378گذاري مناسب را تضمین کنند (جابري، 

ارتباط عوامل مؤثر در پذیرش و گسترش نظام بیمه 
هاي کشاورزي، کشاورزي، افزایش سطح پوشش بیمه

ین اعتبارات الزم براي جبران خسارات از تأمین هدف و تأم
عومل مؤثر در پذیرش و گسترش نظام بیمه کشاورزي 

هاي اثر در این رابطه باید سازه .)Mishra, 1999( است
همکاران،  گذار بر این فرایند شناخته شود (زمانی و

هاي ) و اقدامات مقتضی در خصوص جنبه1386
ي بیمه گذاران به مندروانشناختی و بهبود افزایش رضایت

) تا نوغانداران 1387همکاران،  عمل آید (کریمی و
ها در افزایش بیشتري تحت پوشش قرار گیرند و نقش آن

  پیله تر کاراتر گردد. 
قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزي در سال 

به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید (کمیجانی،  1368
محصوالت بخش ). پیله کرم ابریشم نیز از جمله 1376

در زمره این نظام قرار  1371کشاورزي است که در سال 
). مهمترین هدف 1357گرفته است (وزارت کشاورزي، 

این قانون حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیري از زیان 
هاي قیمتی که در ). سیاست1388، کوپاهیآنها است (

اغلب موارد از طریق اعمال قیمت تضمینی، قیمت هدف، 
حداقل و حداکثر براي حفظ و افزایش تولید قیمت 

شود از محصول و حفظ درآمد براي تولیدکنندگان اجرا می
هاي حمایتی داخلی کشور است که توسط جمله سیاست

آید. هدف اصلی دولت در این سیاست دولت به اجرا در می
حمایت از تولیدکنندگان پیله تر ابریشم در مقابل بهاي 

و بخش خصوصی براي خرید پیله تر پیشنهادي بازرگانان 
بوده و توانسته تا حدودي کشاورزان را در مقابل نوسانات 
شدید قیمتی مصون دارد. افزایش قیمت تضمینی پیله تر، 
کاهش اختالف قیمت پیله تر در بازار با قیمت تضمینی 

- دولت و کارشناسی مناسب کارشناسان دولت در قیمت
داران این سیاست را انگذاري و درجه بندي پیله تر نوغ

در افزایش تولید پیله تر در استان گیالن تاثیرگذار خواهد 
  کرد.

) GPنتایج سیاست حمایتی میزان قیمت تضمینی (
دار نشان داد که این سیاست داراي اثر مثبت و معنی

آماري  بر افزایش پیله تر کرم ابریشم در استان گیالن 
این  %10یش ، افزاDGMMو  OGMMاست. در الگوهاي 



  هاي حمایتی دولت بر سامانه تولید پیله تر ابریشم در استان گیالنبررسی اثر سیاست: محمد کریم معتمد و همکاران                   148
 

درصد منجر به افزایش  38/2و  94/1متغیر به ترتیب 
  گردد.عملکرد پیله تر در استان گیالن می

نتایج تحقیق نشان داد که سیاست حمایتی اعطایی 
)، سیاستی ناموفق بوده و نتوانسته CFتسهیالت اعتباري (

است محرکی بر افزایش تولید پیله تر ابریشم در استان 
جراي سیاست اعطایی تسهیالت اعتباري از گیالن باشد. ا

هاي کالن اهدایی اعتبار مالی به کشاورزان است. سیاست
در واقع اعتبارات خرد را جزیی از چرخه تأمین مالی 

هاي مالی و دانند که از طریق نهادهتوسعه روستایی می
شود که هدف آنها افزایش دسترسی اعتباري پرداخت می

ر جوامع روستایی به منایع اعتبارات هاي فقیر بویژه دگروه
تواند بطور ). تسهیالت اعطابی می1385است (رحیمی، 

غیر مستقیم در میزان ارزش افزوده بخش کشاورزي و 
حمایت از آن نتایج مثبتی را براي اقتصاد کشور به همراه 
داشته باشد. عده اي از صاحب نظران نیز اعتقاد دارند که 

گذاري و اعتبارات ر از سرمایهاهداف مورد نظر و انتظا
هاي ارزان حاصل شده است پرداختی در قالب وام

  ).1385(افتخاري  و همکاران، 
هاي اداري، ناکافی بودن اعتبارات تخصصی، پیچ و خم

داران براي اصالح مکان پرورش و عدم پذیرش نوغان
ساخت تلمبارهاي مدرن از جمله دالیل عدم موفقیت این 

نیاز است جهت تاثیرگذاري این سیاست . باشدسیاست می
- گذاري جدید منطبق با واقعیتحمایتی، تدوین سیاست
داران صورت هاي اقتصادي نوغانهاي این صنعت و ویژگی

دار خصوصاً جهت ساخت تلمبارها و هاي هدفگیرد. یارانه
هاي پرورش با تسهیالتی خاص و ویژه در اختیار مکان

  متقاضیان قرار گیرد.
سیاست حمایتی برگزاري  .یج تحقیق نشان داده استنتا
) ناموفق بوده و نتوانسته ECهاي آموزشی وترویجی (دوره

است محرکی بر افزایش تولید پیله تر ابریشم در استان 
- گیالن باشد و اثرگذاري آن منفی و به لحاظ آماري معنی

دار است و بیانگر ناکارآمدي و مؤثر نبودن این سیاست در 

برداران و بهبود تولید پیله تر است. زمانی پور ش بهرهانگیز
) ترویج کشاورزي را جز الینفک برنامه جامع و 1373(

هماهنگ عمران روستایی دانسته و مکتب آموزشی غیر 
کالسیک ترویج را یک وسیله دخالت آگاهانه دولت بیان 
کرده که با استفاده از وسایل ارتباطی و آموزشی به ایجاد 

مثبت در عرصه روستا در بخش کشاورزي بکار  تغییرات
دارد ) بیان می1386شود. میرزایی و همکاران (گرفته می

ها، تغییر بینش و که متولی اصلی انتقال دانش و مهارت
نگرش در جوامع روستایی بخش ترویج کشاورزي است. 

هاي ترویجی را در ) آموزش1391شهابی و همکاران (
ها هی شغلی، ارتقا سطح مهارتارتقاي سطح اطالعات آگا

هاي نوین مثبت اعالم داشته است. همچنین، و شیوه
هاي ترویجی و ارایه آن را در افزایش مدت زمان آموزش

غالب یک برنامه آموزشی مدون مستمر و منسجم با تأمین 
دهد. سوان ها پیشنهاد میاعتبار کافی براي برگزاري دوره

دارند در کشورهاي در ) بیان می1381سون و همکاران (
حال توسعه کمبود منابع کافی براي جذب پرسنل ورزیده 

باشد. هاي آموزشی اثر بخش میآموزشی، بر اجراي برنامه
) ارتباط بین تحقیق و ترویج کشاورزي 1387اسکندري (

داند و دلیل آن را در کشورهاي در حال توسعه ضعیف می
- زمانی اعالم میاي از عوامل سیاسی، فنی وسارا مجموعه

ترین دالیل ) یکی از اصلی1388نژاد (کند. تیرابی و حسن
هاي توسعه در گذشته را عدم عدم توفیق استراتژي

دارد. هاي انسانی بیان میتشخیص و اهمیت ترویج و سازه
هاي مناسب، کارا، قابل ارزشیابی تدوین و نیاز است برنامه

قطع  1384اعتبارات آموزشی این صنعت که از سال 
گران جوان، با انگیزه و گشته است، پایدار گردد. آموزش

داراي توانایی هاي اطالعاتی و مهارتی در خصوص صنعت 
داري به کار گرفته شوند تا در یک ارتباط دو طرفه نوغان

هاي جدید این صنعت را به مراکز با مراکز تحقیقات  یافته
مراکز  تولید انتقال دهد. همچنین، مسایل و مشکالت

  .اندیشی به مراکز تحقیقات ارایه دهندتولید را جهت چاره
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Abstract 
 
Agricultural policy includes a set of laws related to domestic agriculture and foreign policy for agricultural 
crops. Governments implement policies in order to achieve specific goals in the domestic markets of agricultural 
products. The experience of most developed countries and some developing countries indicated that 
governments initially focus supportive policies in the field on production to increase productivity and 
production efficiency and then gradually reduce these supports. In this research the effect of 6 supportive 
government policies on the production of silk cocoons over 2007-2016 were evaluated. In this regard, the panel 
data of the 16 city of Guilan province during this period of time and approach the Generalized Method of 
Moments (GMM) were used. The data used in this study were taken from the Iran sericulture development 
center. The results showed that the policies of promotion and training courses and granting credit facilities were 
ineffective and had counterproductive effect. The policy of distributing silkworm cocoons egg had the most 
positive effects on the production of silk cocoon in the cities of Guilan province, so that an increase of one 
percent in distribution of silkworm cocoons egg boxes increased 1.22 percent in the production level of silk 
cocoon in Guilan province. 
 
Keywords: Sericulture, First Order Difference Generalized Method of Moments (DGMM), Orthogonal 
Deviations Generalized Method of Moments (OGMM), Iran Sericulture development Center. 
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